ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ PHAN THIẾT

Số: 8551/UBND-VX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phan Thiết, ngày 01 tháng 8 năm 2018

V/v tham mưu báo cáo đánh
giá tình hình, kết quả 2,5 năm
thực hiện Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ thành phố khóa XI,
nhiệm kỳ 2015 - 2020

Kính gửi:
- Các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc
UBND thành phố;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Chi cục
Thống kê, Chi cục Thuế, Bảo hiểm Xã hội,
Công an thành phố, Ban Chỉ huy Quân sự
thành phố, Ban Quản lý Đầu tư xây dựng,
Trung tâm Phát triển quỹ đất thành phố.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy tại Công văn số 1618CV/TU, ngày 09/5/2018 về việc Báo cáo kết quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ thành phố và ý kiến kết luận của Ban Thường vụ Thành uỷ tại
cuộc họp góp ý thông qua Dự thảo Báo cáo đánh giá tình hình, kết quả nửa
nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khoá XI (nhiệm kỳ
2015 – 2020) ngày 31/7/2018 (do UBND thành phố trình).
Theo đó, tại cuộc họp nêu trên, Ban Thường vụ Thành uỷ đã có ý kiến kết
luận và góp ý như sau: Nội dung Dự thảo báo cáo của UBND thành phố chưa
bám sát các yêu cầu nhiệm vụ và nội dung Nghị quyết Đại hội; nội dung còn dài,
trùng lắp và còn mang tính liệt kê; chưa đánh giá sâu kỹ tình hình, kết quả thực
hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu Nghị quyết đã đề ra của giai đoạn 2,5 năm và
thời gian còn lại của nhiệm kỳ; nhiều nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội giao
thực hiện nhưng nội dung báo cáo không đề cập, báo cáo tình hình kết quả thực
hiện; số liệu báo cáo chưa chặt chẽ, còn sử dụng từ “ước” thực hiện khi số liệu
kết quả năm đã có….
Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu UBND thành phố chỉnh
sửa, hoàn chỉnh lại Dự thảo báo cáo theo hướng phải bám sát các nhiệm vụ, nội
dung Nghị quyết Đại hội; nội dung báo cáo phải ngắn gọn, không liệt kê (các chỉ
tiêu, nhiệm vụ… có tính liệt kê phải lập thành biểu phụ lục đính kèm); rà soát,
cập nhật đưa vào nội dung báo cáo các ý kiến góp ý nêu trên của Ban Thường vụ
Thành ủy, nhất là các nhiệm vụ có tính trọng tâm, trọng điểm đã nêu tại nội dung
Nghị quyết; thời gian UBND thành phố hoàn thành và gửi báo cáo cho Thành uỷ

để phục vụ cuộc họp Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố là trước ngày 15/8/2018.
Để tiếp tục chỉnh sửa, hoàn chỉnh Dự thảo báo cáo phục vụ cuộc họp của Ban
Chấp hành Đảng bộ thành phố theo chỉ đạo nêu trên của Ban Thường vụ Thành
uỷ, Chủ tịch UBND thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND thành phố
và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên căn cứ các yêu cầu nhiệm vụ, nội
dung Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015
– 2020; nội dung Dự thảo báo cáo của UBND thành phố (đã gửi trên Phần mềm
Quản lý văn bản và điều hành và đăng tải tại mục Văn bản chỉ đạo điều hành của
Trang Thông tin điện tử của UBND thành phố) và ý kiến góp ý nêu trên của Ban
Thường vụ Thành uỷ và căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của cơ quan, đơn
vị mình khẩn trương tham mưu UBND thành phố báo cáo đánh giá tình hình, kết
quả 2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố gửi về UBND
thành phố (qua Phòng Tài chính – Kế hoạch) trước ngày 08/8/2018 để tổng hợp
báo cáo (lưu ý nội dung báo cáo của các cơ quan, đơn vị phải viết với chủ thể là
UBND thành phố).
2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn
vị theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, tham mưu UBND thành phố báo
cáo kết quả thực hiện cho Thường trực Thành ủy và gửi về UBND thành phố
(thông qua Văn phòng HĐND và UBND thành phố) để hoàn chỉnh và trình lãnh
đạo UBND thành phố thông qua trước khi ký ban hành. Thời gian hoàn thành
chậm nhất ngày 10/8/2018.
3. Giao Chi cục Thống kê thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính
– Kế hoạch và các cơ quan, đơn vị liên quan (bao gồm cơ quan chức năng của
tỉnh) nghiên cứu, rà soát số liệu, bổ sung nội dung so sánh, đánh giá tình hình,
kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ trên tất cả các lĩnh vực đã đạt được qua
2,5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố so với kết quả
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ trước và so
với cả nhiệm kỳ 2015 – 2020, trong đó cần phải lưu ý đánh giá đối với tình hình
chuyển dịch cơ cấu kinh tế của thành phố, thu nhập bình quân đầu người, tỷ lệ
lao động qua đào tạo... Thời gian gửi dự thảo báo cáo hoàn chỉnh (bảng biểu số
liệu, đánh giá, so sánh...) cho UBND thành phố (qua Văn phòng HĐND và
UBND thành phố) chậm nhất ngày 10/8/2018.
4. Yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố theo lĩnh vực, nhiệm vụ đã
được phân công phụ trách có trách nhiệm theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc Thủ trưởng
các cơ quan, đơn vị liên quan nêu trên thực hiện các công việc được giao đảm
bảo thời gian và chất lượng đúng theo chỉ đạo; nghiên cứu nội dung Nghị quyết
của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ 2015 – 2020 và các ý
kiến góp ý tại cuộc họp Ban Thường vụ Thành uỷ, khẩn trương rà soát, chỉnh
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sửa, xây dựng hoàn chỉnh nội dung Báo cáo nêu trên trước khi trình Chủ tịch
UBND thành phố ký ban hành. Dự thảo Báo cáo (đã chỉnh sửa hoàn chỉnh)
chuyển lại cho Văn phòng HĐND và UBND thành phố chậm nhất vào sáng ngày
13/8/2018.
5. Giao Văn phòng HĐND và UBND thành phố trên cơ sở Dự thảo báo
cáo của Phòng Tài chính – Kế hoạch, Chi cục Thống kê và các ý kiến góp ý của
các Phó Chủ tịch UBND thành phố, khẩn trương tham mưu UBND thành phố
hoàn chỉnh Báo cáo và trình Chủ tịch UBND thành phố ký ban hành chậm nhất
trong ngày 14/8/2018.
Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu các Phó Chủ tịch UBND thành phố và
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực hiện. Mọi sự
chậm trễ sẽ chịu trách nhiệm trước Thường trực Thành uỷ và Chủ tịch UBND
thành phố.
* Đính kèm: Nghị Quyết Đại hội Đảng bộ thành phố khóa XI, nhiệm kỳ
2015 – 2020 và Dự thảo Báo cáo của UBND thành phố được đăng tải tại mục
Văn bản chỉ đạo điều hành của Trang Thông tin điện tử thành phố./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

Người ký: Ủy ban
Nhân dân thành
phố Phan Thiết
Email:
phanthiet@binhth
uan.gov.vn
Cơ quan: UBND
TP. Phan Thiết,
Ủy ban Nhân dân
tỉnh Bình Thuận
Thời gian ký:
01.08.2018
15:56:19 +07:00

- Như trên;
- TT. Thành ủy;
- TT. HĐND t/p;
- CT. UBND t/p;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, VX (L).
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Người ký: Đỗ Ngọc
Điệp
Email:
diepdn@phanthiet.binh
thuan.gov.vn
Cơ quan: UBND TP.
Phan Thiết, Ủy ban
Nhân dân tỉnh Bình
Thuận
Thời gian ký:
01.08.2018 15:56:35
+07:00

Đỗ Ngọc Điệp
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http://phanthiet.binhthuan.gov.vn. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tra
cứu tài liệu tại địa chỉ nêu trên, nghiên cứu thực hiện./.
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Như trên;

- TT. Thành ủy;
- CT, PCT. UBND t/p;
- Lãnh đạo và Chuyên viên VP;
- Lưu: VT, NC, VX (L).

Đỗ Ngọc Điệp
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